
 

 

        40 χρόνια ISV ARCHITECTS 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ – Αίθουσα Φάρος 
Παρασκευή 7/12/18, ώρα έναρξης:18:30 
Οργάνωση: ek magazine, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 
  
Το αρχιτεκτονικό περιοδικό ek σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 
διοργανώνουν την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 18:30 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος – αίθουσα Φάρος, εκδήλωση με αφορμή τα 40 χρόνια δημιουργικής πορείας 
του αρχιτεκτονικού γραφείου ISV. 

Το γραφείο ISV, με σημαντική επίδραση και διακριτό ύφος στον χώρο της Αρχιτεκτονικής στην 
Ελλάδα, τυγχάνει ευρείας αποδοχής με δημιουργικό πεδίο δράσης σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες 
έργων: Κατοικίες, Πολυκατοικίες, Καταστήματα, Ειδικά κτίρια καθώς και σύνθετα Κτιριακά έργα. 
Πέρα από τη συνέπεια και την ποιότητα της αρχιτεκτονικής παραγωγής, το γραφείο 
χαρακτηρίζεται και από τη μακροβιότητά του αφού πρωτοσυστάθηκε το 1978 ως IS  
(Μπάμπης Ιωάννου -Τάσος Σωτηρόπουλος),  ενώ με την ένταξη του Αλέξανδρου Van Gilder το 
1982 μετονομάστηκε σε ISV.  
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα μιλήσουν διακεκριμένοι καθηγητές αρχιτεκτονικής και 
αρχιτέκτονες, σε μια απόπειρα ανάδειξης των κρίσιμων εκείνων ζητημάτων που θίγονται μέσω 
των προτάσεων του γραφείου για την αρχιτεκτονική στη χώρα μας. 

 

Οι ομιλητές: 
• Δημήτρης Φιλιππίδης, Αρχιτέκτονας – Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ 
 

• Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Αρχιτέκτονας – Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών –     
   Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής 
 

• Τάσης Παπαϊωάννου, Αρχιτέκτονας – Καθηγητής ΕΜΠ – Ιδρυτικό μέλος της  
    Ομάδας Αρχιτεκτονικών Μελετών Δημήτρης Ησαΐας–Τάσης Παπαϊωάννου 
 

• Αριάδνη Βοζάνη, Αρχιτέκτονας – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ – Διευθύντρια  
   Σύνταξης του περιοδικού ek 

 

• Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος, Αρχιτέκτονας – Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ –  
    Ιδρυτικό μέλος των Tense Architecture Network 
  

 • Νικόλας Τραβασάρος, Αρχιτέκτονας – Ιδρυτικό ́μέλος των Divercity Architects 
  

 • Μπάμπης Ιωάννου, Αρχιτέκτονας – Ιδρυτικό ́μέλος των ISV Architects 
 
Τέσσερις δεκαετίες μετά την ίδρυσή τους, οι ISV συνεχίζουν να συμβάλουν με την υψηλή 
ποιότητα των έργων τους στη σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική ακολουθώντας την παράδοση του 
‘μοντέρνου’, όπως αναφέρει  χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Αρχιτεκτονικής, Ηλίας Κωνσταντόπουλος, στο σημείωμα της έκδοσης που θα κυκλοφορήσει με 
αφορμή τα 40 χρόνια λειτουργίας του γραφείου.  
«Η αρχιτεκτονική των ISV είναι ανενδοίαστα μοντέρνα, με την έννοια του ύφους, του τρόπου 
γραφής, του "στυλ", που σημαίνει σύγχρονη, ενώ είναι διαχρονική.  
Ας επιτραπεί μία υπερβολική διατύπωση: μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τίποτα πιο "μοντέρνο" από 
το "μοντέρνο". Το έργο των ISV, κυρίως στον τομέα της κατοικίας σε όλες τις εκφάνσεις της - 
μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία- ανήκει σε μία σημαντική παράδοση της σύγχρονης 
ελληνικής αρχιτεκτονικής, η οποία παραμένει πιστή στον μοντερνισμό». 
 
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση θα βρείτε εδώ 

 
Την ημερίδα στηρίζουν ως χορηγοί και υποστηρικτές οι παρακάτω εταιρείες: 
Χρυσός Χορηγός: Mapei Hellas 
Ασημένιος Χορηγός: Bagno y Bagno 
Χορηγοί: Alumil, Halo Architectural Lighting, Τενόρα - Mitsubishi Electric Κλιματισμός, Rouchotas, Vitra 
Υποστηρικτές: AkzoNobel, Ariston Glass, Δημάρ, Ελευθερίου Α.Ε., Europa, EXPA, Exalco, inmind, KRAFT 
Paints, OMNIA, Sifakis Glass, Square Design, Tsigas, ΤΖΑΚΙΑ and more Panagiotis Kardaras 
Cocktail Event Sponsor: Sub Zero - Wolf 

    
Για να δηλώσετε συμμετοχή ακολουθήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:  
https://www.eventora.com/en/Events/40-xronia-isv-architects 
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